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Streszczenie:
W pracy przedstawiono wyniki badań związanych z otrzymaniem receptury kleju o zmniejszonej palności, przeznaczonego do klejenia
elementów drewnianych i drewnopochodnych. W celu zwiększenia odporności ogniowej do dyspersji klejowej na bazie polioctanu winylu
wprowadzono ceramiczne retardanty palenia, takie jak krzemionka, sole fosforanowe, szkło wodne potasowe oraz tzw. wypełniacze.
Dodatkowo, celem poprawy właściwości reologicznych, zastosowano glicerynę. Gotowe mieszaniny poddano badaniom reologicznym
w tym starzeniowym (stabilność lepkości próbek od czasu przygotowania), termicznym (DSC-TG), wytrzymałościowym, a także przeprowadzono wstępne testy palności.
Uzyskano mieszaniny, w których lepkość pozorna klejów mieściła się w zakresie 4700–11900 mPa∙s, co jest wymagane dla ich aplikacji. Badania analizy termicznej wykazały mniejszy średni całkowity ubytek masy. Ponadto stwierdzono korzystny wpływ retardantów
na wytrzymałość mechaniczną kleju (ponad 5000 N na zrywanie). Badania palności wykazały, że nastąpiło znaczące opóźnienie
w zapaleniu się kleju, co świadczy o zwiększonej odporności ogniowej.
Słowa kluczowe: ceramiczne retardanty palenia, kleje polioctanowinylowe, drewno, lepkość, wytrzymałość na zrywanie

CERAMIC FIRE RETARDANTS IN POLY(VINYL ACETATE) WOOD ADHESIVES
The paper presents the results of studies related to the development of an adhesive formula with reduced flammability for bonding
wood and wood-based elements. To obtain the enhanced fireproof properties, ceramic fire retardants such as silica, phosphate salts,
potassium water glass and so-called filling materials were added to the adhesive dispersion based on poly(vinyl acetate). In addition,
glycerin was employed to improve the rheological properties. Prepared mixtures were tested rheologically, including aging tests (stability
of sample viscosity vs. time), and thermally (DSC-TG). They have also been subjected to strength and flammability tests.
Viscosity of the obtained adhesive mixtures was in the range of 4 700–11 900 mPa∙s, what is required for their application. The results
of thermal analysis have shown lower weight loss. Moreover, it was found that the addition of selected retardants increases the breaking
strength of the adhesive (to over 5000 N). The flammability tests indicated significant delay in ignition of samples, what confirms their
improved fire resistance.
Keywords: Ceramic fire retardants, Poly(vinyl acetate) adhesive, Wood, Viscosity, Tensile strength

1. Wprowadzenie
Drewno to materiał naturalny, łatwopalny, który na masową skalę wykorzystuje się m.in. w branży meblarskiej
i przemyśle budowlanym (może stanowić element ścian,
konstrukcji podłóg, sufitów czy dachów). Jednym z rozwiązań problemu łatwopalności drewna jest odpowiednia jego
impregnacja środkami ognioochronnymi, np. chlorkiem
amonu, chlorkiem cynku, kwasem fosforowym, kwasem
borowym, boraksem, siarczanem amonu czy związkami
chromu albo miedzi [1, 2]. Do innych znanych metod poprawy tej właściwości należą środki powierzchniowe, zwykle
w postaci powłok pęczniejących, przykładowo składające
się z nanokrzemionki wprowadzanej do estru kwasu fosforowego [3] czy połączenie żywicy aminowo-formaldehydowej
m.in. ze związkami fosforowymi i/lub kwasem borowym,
skrobią, erytrytem i gliceryną [4].
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Wobec powyższego poprawa odporności ogniowej kleju,
przeznaczonego do klejenia elementów drewnianych i drewnopochodnych, jest działaniem pożądanym. Jednak producenci tradycyjnych klejów do drewna zazwyczaj skupiają
się na innych ich cechach użytkowych, takich jak lepsze
własności mechaniczne, zwiększona wodoodporność czy
ochrona przed promieniowaniem UV [5, 6].
Wśród istniejącej szerokiej gamy klejów do drewna można wymienić między innymi te produkty, które bazują na izocyjanianach, żywicach poliuretanowych, polioctanie winylu
czy formaldehydzie. Mogą one się łączyć także z fenolami,
rezorcyną, mocznikiem lub melaminą [7]. Z powodu szkodliwych właściwości formaldehydu dla ludzkiego zdrowia
dąży się do zaprzestania jego stosowania. Następstwem
tego jest produkcja klejów przyjaznych dla środowiska, czyli
zawierających składniki naturalne np. skrobię, taninę czy
białka – białko sojowe [8, 9].
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Jednym z zamienników dla formaldehydu może być wymieniony już wcześniej polioctan winylu – PVAc, który w przeciwieństwie do niego nie jest trujący. Ponadto należy on
do grupy polimerów termoplastycznych, a jego utwardzenie
nie wymaga zastosowania wysokich temperatur. Jest także rozpuszczalny w wodzie, dzięki czemu nie ma potrzeby
wykorzystywania łatwopalnych rozpuszczalników. Z drugiej
strony wadą PVAc jest pogorszenie właściwości mechanicznych wraz ze wzrostem temperatury oraz utrata zdolności do
wiązania w temperaturze przekraczającej 70 °C lub w wyniku
przemrożenia. Z tego powodu podjęto różnorodne próby jego
modyfikacji, np. poprzez kopolimeryzację czy też mieszanie
z innymi klejami (np. na bazie melaminy [10]) bądź utwardzaczami [11–13]. Polepszenie właściwości polioctanu winylu
może również polegać na wprowadzeniu do niego odpowiednich dodatków np. nanocząstek ceramicznych (termicznych)
[14] czy nanowłókien celulozowych (mechanicznych) [15].
Nie mniej jednak na rynku można spotkać także kleje
o właściwościach ognioochronnych. Znane są takie produkty jak np. Promat-K84 na bazie szkła wodnego [16],
Flamebond Range [17], Palstop KL odporny do 1250 °C [18]
czy tzw. „uszczelniacz i klej w jednym” Protecta FR IPT [19].
Inną propozycją jest wytworzenie kleju poprzez zmieszanie
ognioodpornej cieczy (wodorotlenek potasu, węglan sodu,
metaliczny krzem, woda) z bentonitem, bawełną chińską lub
także dodatkowo z grafitem oraz włóknami węglowymi [20].
Pomimo istnienia różnorodnych klejów ognioochronnych
stwierdza się dalsze możliwości badań w tym temacie. Między innymi ze względu na to, że nie wszystkie z nich są przeznaczone do drewna (posiadają odpowiednie pH [21]) albo
wykazują szkodliwość dla otoczenia (emisja szkodliwych
substancji np. formaldehydu). Ponadto odpowiedni dobór
retardantów palenia może pozwolić na uzyskanie jeszcze
lepszych efektów użytkowych.
W niniejszej pracy w pierwszym etapie podjęto próbę
wytworzenia kleju o zwiększonych własnościach ognioochronnych poprzez wprowadzenie do dyspersji polioctanu
winylu ceramicznych retardantów palenia i wypełniaczy.
Układy dodatków zmniejszających palność mogą poprzez
działanie fizyczne (np. ochładzanie spalanej powierzchni
w wyniku endotermicznego rozkładu) lub chemiczne (np.
zmniejszanie stężenia gazów rozkładających) wpływać na
różne etapy spalania: ogrzewanie, pirolizę, zapłon czy rozprzestrzenianie się płomienia; reakcje te zachodzą zarówno

w fazie skondensowanej, jak i gazowej. Mogą także powodować pęcznienie pod wpływem ciepła lub ognia, w wyniku
którego tworzy się porowata struktura stanowiąca barierę
dla powietrza, ciepła i produktów pirolizy.
Wytypowano następujące dodatki: sole fosforanowe
(przerywanie procesów endotermicznych, zamiana reakcji spalania na te z wytwarzaniem węgla zamiast CO lub
CO2), związki krzemu (tworzenie węgla, wychwytywanie
aktywnych rodników w fazie gazowej [22]) i glicerynę, która
nie tylko poprawia odporność termiczną, ale też wpływa
korzystnie na reologię [4].

2. Część doświadczalna
2.1. Materiały
Jako dyspersję klejową zastosowano klej do drewna na
bazie polioctanu winylu o klasie wodoodporności spoiny D2,
wyprodukowany przez firmę Dragon Poland Sp. z o. o. Jako
ceramiczne dodatki (retardanty palenia lub wypełniacze) wykorzystano tlenek magnezu (Lach-Ner d.o.o.), krzemionkę
bezpostaciową Arsil (Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A.),
szkło wodne potasowe R-125 (Zakłady Chemiczne „Rudniki”
S.A.), fosforan sodu (163,94 g/mol; Chempur), uwodniony
fosforan amonu (3xhydrat; 203,13 g/mol; Chempur) i wodorofosforan amonu (132,05 g/mol; Chempur). Jako modyfikator
reologiczny zastosowano glicerynę (Chempur).

2.2. Przygotowanie mieszanin klejowych do
badań
W Tabeli 1 zamieszczono składy badanych mieszanin
klejowych. Poszczególne dodatki wprowadzano w takiej
kolejności jak jest to w niej zapisane. Próbkę mieszano
z szybkością 1000 RPM przy użyciu mieszadła obrotowego
z końcówką tarczową do momentu uzyskania jednorodnej
konsystencji, a następnie wprowadzano kolejny składnik.
Na samym końcu próbkę mieszano jeszcze raz przez 20
minut z tą samą szybkością. Początkowo planowano stosować wodne roztwory soli fosforanowych (skład P1 i P2).
Jednak ze względu na słabą rozpuszczalność fosforanu
sodu w wodzie (88 g/l w 20 °C), a co za tym idzie brakiem
stabilności sporządzanych mieszanin klejowych, roztwory
zastąpiono czystymi proszkami soli.

Tabela 1. Skład badanych receptur klejowych.
Table 1. Composition of the tested adhesives.
Zastosowane dodatki [% wag.]
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Symbol próbki
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

R-125

4,0

6,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

MgO

1,0

1,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

SiO2

-

1,5

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Gliceryna

-

-

6,0

8,0

6,0

6,0

6,0

18% r-r Na3PO4

2,0

6,5

-

-

-

-

-

Na3PO4

-

-

1,5

1,5

-

-

0,5

(NH4)3PO4

-

-

-

-

1,5

-

0,5

(NH4)2HPO4

-

-

-

-

-

1,5

0,5

Łączna ilość wprowadzonych dodatków

7,0

15,0

15,0

17,0

15,0

15,0

15,0
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poprzez przetrzymanie 2-kilogramowego odważnika przez
okres 60 s w miejscu spoiny o powierzchni 23 mm × 23 mm
(Rys. 1). Następnie próbki przez 1 dzień suszono w temperaturze pokojowej, a po tym czasie w 40 °C przez 3 doby.
Badania wytrzymałościowe przeprowadzono na maszynie
wytrzymałościowej Zwick-Roell Z050 przy stałej szybkości
narastania obciążenia 2 mm/min.

2.3.4. Skaningowa mikroskopia elektronowa
Rys. 1. Próbka do badań wytrzymałościowych – schemat
połączenia drewnianych elementów za pomocą badanych mieszanin klejowych (kolor szary) z zaznaczonym kierunkiem rozciągania.
Fig. 1. Sample for tensile test – scheme of the joint of wood elements with the use of tested adhesive mixtures (grey colour) with
marked direction of tensile.

Mikrostrukturę wytworzonych klejów zbadano przy użyciu
skaningowego mikroskopu elektronowego NOVA NANO
SEM 200, wyposażonego w system analizy spektrometrii
dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDS)
firmy EDAX.

2.3. Metody badawcze

2.3.5. Badania palności

2.3.1. Badania reologiczne

Do badań palności wykorzystano drewniane płytki
o wymiarach 100 mm × 100 mm × 2 mm, które łączono
badaną mieszaniną klejową w ilości 3 g na jedną spoinę.
Przygotowano próbki jednowarstwowe (2 drewniane płytki
+ 1 warstwa kleju) i dwuwarstwowe (3 drewniane płytki + 2
warstwy kleju), a także, celem sprawdzenia jak dana spoina
zachowuje się w bezpośrednim kontakcie z ogniem, pokrywano pojedynczą płytkę daną mieszaniną. Po wyschnięciu
próbek (suszenie w temperaturze pokojowej) poddano je
działaniu ognia z palnika zasilanego gazem propan-butan,
odpowiednio przez 50 s – płytki jedno – i dwuwarstwowe
oraz 30 s – pojedyncza płytka (płomień od strony pokrytej klejem). W trakcie pomiaru odległość próbki od palnika
wynosiła 3,5 cm.

Pomiary lepkości sporządzonych mieszanin wykonano
z wykorzystaniem Reometru Anton Paar Physica MCR-301
w układzie płytka–płytka (średnica płytki wynosiła 25 mm).
Przeprowadzono je w dniu przygotowania każdej z próbek
oraz po upływie 1, 2 i 5 tygodni od tego czasu. Parametry
badania były stałe: szybkość ścinania równa 100 s-1, szerokość szczeliny pomiarowej na poziomie 0,5 mm i temperatura 20 °C.

2.3.2. Analiza termiczna
Analizę
termiczną
w ybranych
klejów
przeprowadzono z wykorzystaniem skaningowej kalorymetrii
różnicowej (DSC) oraz termograwimetrii (TG). Pomiary
prowadzono w atmosferze gazów ochronnych (N2/O2) przy
użyciu termoanalizatora marki NETZSCH model STA 449 F3
oraz tygielków z tlenku glinu. Próbki ogrzewano do 700 °C
z szybkością 10 °C/min.

2.3.3. Wytrzymałość na zrywanie
Wykonanie badania wytrzymałościowego poprzedzało odpowiednie przygotowanie próbek w ilości 3 sztuk na
każdą recepturę klejową. W tym celu drewniane (dębowe)
deseczki sklejono daną mieszaniną klejową (w ilości 0,5 g)

3. Wyniki badań i dyskusja
3.1. Badania reologiczne
W Tabeli 2 zamieszczono wyniki pomiarów lepkości dla
sporządzonych mieszanin klejowych. Dodatkowo na Rys. 2
przedstawiono wyniki badań lepkości przeprowadzonych
bezpośrednio po sporządzeniu próbek.
Na przykładzie próbek P1 i P2 stwierdzono, że dodatek
wodnego roztworu soli fosforanowej, pomimo obecności
innych retardantów palenia, znacznie obniża lepkość mieszaniny. Nieznacznie niższą lepkość w porównaniu z klejem

Tabela 2. Lepkość sporządzonych mieszanin klejowych jako funkcja czasu starzenia.
Table 2. Viscosity of the prepared adhesives mixtures as a function of aging time.
Symbol próbki
P1

Zakres lepkości [mPa∙s]
1 dzień

1 tydzień

2 tydzień

5 tydzień

5500 – 5800

4800 – 5100

4800 – 5200

5400 – 6000

P2

4700 – 5100

4000 – 4100

3900 – 4200

3700 – 3900

P3

5000 – 5400

4300 – 4700

5700 – 5900

5400 – 6500

P4

4300 – 4700

4300 – 4500

4500 – 4900

5000 – 6200

P5

9300 – 10600

12000 – 12600

13400 – 12500

11500 – 12000

P6

11600 – 11900

11100 – 17300

13400 – 13500

5800 – 22800

P7

8600 – 9800

10800 – 11300

12500 – 13000

–

klej D2

5800 – 6600
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Tabela 3. Wyniki analizy termicznej.
Table 3. Results of thermal analysis.
Temperatura egzotermicznych efektów cieplnych [oC]

Nazwa próbki

Ubytek masy
[% wag.]

T1

T2

T3

P1

93,16

318,0

464,9

531,0

P2

87,22

321,0

-

538,5

P3

94,01

323,2

373,0

504,7

P4

91,02

321,8

373,9

512,9

P5

94,80

326,9

-

487,2

P6

89,85

321,9

-

483,4

P7

90,99

326,3

-

491,8

baza D2

100,00

325,2

434,8

562,9

D2 (do ok. 700 mPa∙s) uzyskano także w przypadku próbek
P3 i P4, w których skład wchodził m.in. fosforan sodu w ilości 1,5% wag. oraz gliceryna (odpowiednio 6% i 8% wag.).
Potwierdza to zasadność jej stosowania w celach poprawy
właściwości reologicznych. Uwzględniając zaś użyty rodzaj
soli przy jej udziale wynoszącym 1,5% wag. i przy niezmiennej zawartości pozostałych składników w mieszaninach klejowych P5, P6 i P7 można zauważyć, że największy wpływ
na zwiększenie lepkości ma wodorofosforan amonu (P6)
oraz fosforan amonu (P5) (lepkości 9000–12000 mPa∙s).
W przypadku próbki P7, gdzie użyto mieszaniny trzech soli
fosforanowych – każda w ilości 0,5% wag., także nastąpił wysoki wzrost lepkości, ale o nieco mniejszym stopniu:
8600–9800 mPa∙s. Najmniejszy wpływ na zwiększenie lepkości ma fosforan sodu (P3 – 5400 mPa∙s). W związku z tym
nie jest konieczny tak duży dodatek gliceryny w przypadku
próbek P3 i P4.
Rozważając wpływ starzenia na właściwości reologiczne mieszanin klejowych, można zaobserwować tendencję do wzrostu lepkości po upływie 5 tygodni (Tabela 2).
Wyjątkiem jest próbka P2, gdzie nastąpił spadek lepkości
o ok. 1000 mPa∙s po 1 tygodniu, zaś z dalszym upływem
czasu nie zaobserwowano jej znaczących zmian. Takie
zmniejszenie lepkości mogło mieć związek ze stabilizacją
mieszaniny. W przypadku próbek P1, P3 i P4 nie odnotowa-

Rys. 2. Wyniki pomiaru lepkości dla wszystkich mieszanin klejowych w dniu ich przygotowania.
Fig. 2. Results of viscosity measurement for all adhesive mixtures
on the day of preparation.
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no drastycznego wzrostu lepkości, co ponownie świadczy
o małym wpływie fosforanu sodu. Mniej stabilna była natomiast mieszanina P5. Wyraźne pogorszenie właściwości
reologicznych nastąpiło w przypadku próbek P6 oraz P7.
Dla pierwszej z nich zarejestrowano niestabilny pomiar po
5 tygodniach, zaś druga po tym czasie uległa zestaleniu.
Wpływ na to mogły mieć zarówno sole fosforanowe, jak
i szkło wodne, które ma właściwości żelujące.

3.2. Analiza termiczna
Wyniki analizy termicznej badanych mieszanin klejowych
przedstawiono w Tabeli 3. Przykładowy termogram dla próbki P3 zamieszczono na Rys. 3.
Zauważono, że dodatek ceramicznych retardantów palenia spowodował ograniczenie całkowitego ubytku masy
mieszaniny klejowej nawet o 13% wag. (próbka P2) w porównaniu z całkowitym rozkładem czystego kleju D2. Analizując
natomiast sam przebieg termogramów zauważono, że do
temperatury ok. 200 °C następuje niewielki ubytek masy, poniżej 4% wag., co jest zgodne z danymi literaturowymi; czysty polioctan winylu jest stabilny do temperatury ok. 190 °C
[23]. Następnie w zakresie ok. 200–370 °C widoczny jest
duży ubytek masy, sumarycznie od początku pomiaru o ok.
70% wag., co jest związane z początkiem rozkładu PVAc

Rys. 3. Termogram próbki P3.
Fig. 3. Thermogram of the P3 sample.
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– uwalnianie kwasu octowego w postaci pary. Pozostałość
w ilości 30% wag. ulega rozkładowi w zakresie temperatur
370–600 °C, czemu towarzyszą dwa egzotermiczne piki,
pierwszy w 435 °C (zwęglanie zachodzi w temperaturze
400–500 °C) i drugi znacznie większy w 563 °C (utlenianie węgla do CO2) [24]. Zaobserwowano, że w przypadku
wszystkich próbek nastąpiło przesunięcie końcowego, egzotermicznego piku z 562,9 °C (baza) w kierunku niższych
temperatur (T3, Tabela 3). Ponadto im ta temperatura była
niższa, tym uzyskano mniejszy ubytek masy. Przykładowo
dla próbki P3 (fosforan sodu w składzie) pik w 504,7 °C
koincydował z ubytkiem 94,01% wag., a dla P6 (wodorofosforan amonu w składzie) było to odpowiednio 483,4 °C
i 89,85% wag.
Dla próbek od P3 do P7, które w składzie zawierały czyste
sole fosforanowe oraz glicerynę, ubytek masy był dwu- lub
trójstopniowy: 1. stopień – ponad 15% wag. do temperatury 200 °C (m.in. rozkład gliceryny), 2. stopień – największy, ponad 50% wag. ubytku masy w zakresie temperatur

ok. 200–380 °C (początek rozkładu polioctanu winylu) i 3.
stopień – ok. 25% wag. od 380–400 °C do 500–560 °C
(dalszy rozkład polioctanu winylu). Powyżej tych temperatur
do końca pomiaru nie zaobserwowano już dalszego ubytku.

3.3. Wytrzymałość na zrywanie
W wyniku przeprowadzonego badania uzyskano informacje na temat wielkości takich parametrów jak maksymalne obciążenie niszczące, Fmax, oraz przemieszczenie
przy maksymalnym naprężeniu, l. W Tabeli 4 umieszczono
wartość średnią otrzymanych wyników z 3 prób dla danej
mieszaniny klejowej oraz samej bazy D2 wraz z obliczonym
odchyleniem standardowym, s. Dodatkowe porównanie Fmax
w postaci wykresu kolumnowego przedstawiono na Rys. 4.
Analiza wyników badań wytrzymałościowych w warunkach zrywania wykazała, że w porównaniu do czystego
kleju D2 wprowadzenie retardantów palenia do dyspersji
polioctanu winylu w większości przypadków nie przyczyniło

Tabela 4. Wyniki badań wytrzymałościowych dla wybranych połączeń klejowych.
Table 4. The results of tensile tests for the selected adhesive joints.
Nazwa próbki
D2

Wytrzymałość na zrywanie
Fmax [N]

s Fmax [N]

l [mm]

s l [mm]

4240

416

3,1

0,6

P1

4120

374

2,9

0,1

P2

4280

687

2,8

0,6

P3

3320

447

2,6

0,5

P5

4260

561

3,0

0,2

P6

5010

580

3,5

0,6

P7

3370

507

2,4

0,2

Rys. 4. Porównanie wartości maksymalnego obciążenia
niszczącego dla wybranych połączeń klejowych.
Fig. 4. Comparison of the maximum fracture load for the selected
adhesive joints.

Rys. 5. Próbka po badaniu wytrzymałościowym na skutek przekroczenia wytrzymałości drewna na przykładzie mieszaniny klejowej P1.
Fig. 5. Fracture of the sample during tensile test as a result of
exceeded strength of wood on the example of the P1 adhesive
mixture.
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się do pogorszenia właściwości mechanicznych przygotowanych mieszanin klejowych. Biorąc pod uwagę próbkę P6,
nawet jest możliwa ich znaczna poprawa, gdyż uzyskano
wzrost wartości maksymalnego obciążenia z 4240 ± 416 N
(D2) do 5010 ± 580 N. Wyraźne zmniejszenie Fmax wystąpiło
w przypadku próbek P3 i P7 odpowiednio do wartości 3320
± 447 N i 3370 ± 507 N. W tym przypadku nie wyklucza
się wpływu wytrzymałości mechanicznej samego drewna,
na którego różnorodność wpływa przypadkowe ułożenie
włókien celulozowych. Jednak w obu przypadkach, w co
najmniej 1 próbie, nastąpiło zerwanie na skutek przekroczenia wytrzymałości drewna, a nie spoiny klejowej (Rys. 5).
Rozważając wpływ stężenia i rodzaju soli fosforanowych
na wytrzymałość mechaniczną można stwierdzić, że zastosowanie 18% roztworu fosforanu sodu nie wpłynęło na nią
znacząco. Taka sytuacja mogła mieć związek z niewielką

ilością roztworu w składzie (2% wag.) przy sumarycznej
liczbie retardantów wynoszącej 7% wag. (próbka P1) oraz
z dużą zawartością szkła wodnego R125 (6% wag.) wraz
z dodatkiem krzemionki (1,5% wag.), która poprawia wytrzymałość mechaniczną (próbka P2). Ponadto w przypadku
badań wytrzymałościowych można zauważyć, że rodzaj
zastosowanej soli fosforanowej ma także duże znaczenie.
Odnotowano następującą kolejność wpływu, tj. pogorszenie,
praktyczny brak zmian i znaczącą poprawę odpowiednio dla
fosforanu sodu (P3), fosforanu amonu (P5) i wodorofosforanu amonu (P6). Można to także powiązać z właściwościami
reologicznymi sporządzonych próbek. Lepkość mieszanin
P5 i P6 była około dwukrotnie wyższa niż lepkość kleju D2,
podczas gdy lepkość próbki P3 była niewiele od niej niższa,
co mogło znacząco wpłynąć na proces klejenia i grubość
utworzonej spoiny.

Rys. 6. Obrazy SEM mikrostruktury dla wybranych połączeń klejowych: a), b) i c) P3, d) P4, e) P6 i f) P7.
Fig. 6. SEM images of microstructure for selected adhesive joints: a), b), and c) P3, d) P4, e) P6, and f) P7.

0

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

Rys. 7. Wyniki testu palności próbek 1-warstwowych: drewno bez międzywarstwy (0) i kolejno próbki z międzywarstwą mieszaniny
klejowej od P1 do P7; górny rząd – widok od strony płomienia, dolny rząd – widok od drugiej strony.
Fig. 7. Flammability test results of 1-layer samples: wood with no interlayer (0) and samples with interlayer of adhesive mixture successively from P1 to P7; top row – view from the flame side, bottom row – view from the back side.
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3.4. Skaningowa mikroskopia elektronowa
Wyniki badania mikrostruktury wybranych próbek przedstawiono na Rys. 6. Wykazały one, że sporządzone mieszaniny klejowe są jednorodne. Jednakże w próbce P3 przy dostatecznym powiększeniu w pewnych obszarach można było
dostrzec wytrącenie się szkła wodnego (Rys. 6c). Ponadto
nie zaobserwowano znaczących różnic w mikrostrukturze
pomiędzy próbkami z różnymi rodzajami soli fosforanowych
z wyjątkiem podłużnych wytrąceń fosforanu sodu, widocznych na Rys. 6b i 6d.

3.5. Badania palności
Przeprowadzone wstępne badania palności wykazały,
że większość ze sporządzonych mieszanin klejowych, stanowiąc warstwę na powierzchni drewna, przyczyniła się do
opóźnienia jego zapalenia się w porównaniu ze stanem czystego drewna bez warstwy klejowej. Ponadto zaobserwowano, iż już sam klej także w pewien sposób chroni drewno.
Na Rys. 7 przedstawiono wyniki testowego (50 s) spalania
próbek 1-warstwowych (2 drewniane płytki połączone 1
warstwą kleju). Można dostrzec wyraźną różnicę pomiędzy
próbkami, w których użyto roztworów soli (P1 oraz P2),
a tymi gdzie fosforany były w postaci stałej. W przypadku
tych pierwszych działanie ognia doprowadziło do częściowego przepalenia drewnianej płytki od strony płomienia
– widoczne są spore pęknięcia. Pomimo tego, jest to lepszy efekt w porównaniu do czystego drewna, gdzie ponad
połowa jednej z płytek uległa spaleniu. Pomiędzy samymi
próbkami P1 i P2 też istnieje spore zróżnicowanie w wielkości obszaru zniszczenia, zwłaszcza od strony nie poddanej
działaniu ognia. Ma to związek z ilością retardantów palenia w ich składzie, odpowiednio 7% wag. i 15% wag., czyli
ponad 2-krotna różnica. Wyniki palności przedstawiały się
podobnie dla próbek dwuwarstwowych (3 drewniane płytki
+ 2 warstwy kleju).

4. Podsumowanie
Przeprowadzone badania (reologiczne, termiczne, wytrzymałościowe, mikroskopowe oraz palności) wykazały,
że dodatek odpowiednich retardantów palenia w określonej
ilości do dyspersji klejowej na bazie polioctanu winylu może
wpływać na poprawę jej właściwości w zakresie szczelności
ogniowej. Możliwe jest modyfikowanie lepkości kleju (wzrost
lub spadek), poprawa własności termicznych (obniżenie
całkowitego ubytku masy), wzrost parametrów wytrzymałościowych (maksymalnego obciążenie i przemieszczenia
przy maksymalnym naprężeniu) oraz uzyskanie cech ognioochronnych.
Za najlepszy zestaw uznaje się mieszaninę klejową P6
zawierającą w składzie wodorofosforan amonu, szkło wodne
potasowe R-125, glicerynę, krzemionkę oraz tlenek magnezu. Dla tejże próbki uzyskano zmniejszenie ubytku masy ze
100% wag. do poziomu 89,85% wag., wzrost wytrzymałości
na zrywanie mierzonej maksymalnym obciążeniem zniszczenia z 4240 N ± 416 N do 5010 N ± 580 N w porównaniu
z bazą D2, a także wyraźnie widoczne zmniejszenie palności drewna. Jednakże wymagana jest poprawa stabilności

tej mieszaniny, gdyż po 5 tygodniach posiadała ona zbyt
dużą lepkość. Ponadto w zakresie reologicznym zaobserwowano widoczną przewagę w działaniu czystych soli fosforanowych nad ich roztworami. Dla fosforanu sodu (próbki
P3 i P4) uzyskano spadek lepkości, co mogło być także
przyczyną pogorszenia się wytrzymałości na zrywanie. Odwrotne działanie odnotowano dla wodorofosforanu amonu
(P6) i fosforanu amonu (P5), przy czym dla tego ostatniego
maksymalne obciążenie pozostało bez zmian w porównaniu
z bazą D2. Dodatkowo niekorzystne jest wspólne łączenie
różnych rodzajów fosforanów w jednej próbce; takie mieszaniny z upływem czasu żelują.

Podziękowania
Praca wspierana ze środków finansowych w ramach projektu „Opracowanie receptury i technologii produkcji kleju
do elementów drewnianych i drewnopochodnych umożliwiającej wytwarzanie przegród ognioodpornych wraz
z technologią aplikacji” w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój, lata 2014–2020, Działanie 1.1 „Projekty
B+R przedsiębiorstw” (umowa nr 5.5.160.998).
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